RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90009115162
Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240
tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820
e – pasts: rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv

SĒDES PROTOKOLS
Rūjienā
2018.gada 15.februārī

Nr. 3

Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēdi atklāj plkst. 10.00
Sēdi vada – Domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins
Protokolē – Administratīvās nodaļas lietvedības sekretāre Inta Ferdere
Piedalās deputāti:
Guntis Gladkins
Guna Ķibere
Jānis Galzons
Ilze Leska
Dana Alpeusa
Inese Vīksna
Agnese Reuta
Madars Zariņš
Aiga Kupce
Dairis Šmits
Edgars Bārens
Inguna Ločmele
Modris Karselis
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Izpilddirektors Ivo Virsis
Finanšu nodaļas ekonomiste Ingrīda Lapiņa
Administratīvās nodaļas vadītāja Daiga Vanaga
Uzaicinātās personas:
Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes loceklis S.Svarinskis
Biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” Rūjienas nodaļas vadītājs
Sēdē nepiedalās: deputāts Armands Taims, Madars Kalniņš - attaisnojošu iemeslu dēļ

Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā
Domes sēdes vadītājs G.Gladkins aicina deputātus balsot par Rūjienas novada pašvaldības
domes 2018.gada 15.februāra sēdes darba kārtības apstiprināšanu.
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Atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Agnese Reuta, Modris Kalniņš, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Aiga Kupce, Dairis Šmits,
Edgars Bārens, Dana Alpeusa, Inguna Ločmele); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada
dome NOLEMJ:
Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada 15.februāra sēdes darba kārtību.
Darba kārtība
1. Par Biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” iesnieguma izskatīšanu
2. Par aizņēmumu Valsts kasē ELFLA projekta Nr.17-09-A00702-000114 “Rūjienas
novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” realizācijai
3. Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas vidusskolā un Rūjienas pilsētas
SPII “Vārpiņa” pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2018.gadā
4. Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas mākslas
skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2018. gadā
5. Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas novada sporta skolā pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem 2018.gadā
6. Par Rūjienas novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu Multifunkcionālā jauniešu
iniciatīvu centrā
7. Par Rūjienas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu štatu (amatu) saraksta
apstiprināšanu
8. Par saistošo noteikumu Nr.6/2018 „Grozījumi Rūjienas novada domes 2014.gada
13.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par materiāliem pabalstiem Rūjienas
novadā”” apstiprināšanu
9. Par saistošo noteikumu Nr.7/2018 „Par grozījumiem 2014.gada 18.decembra saistošos
noteikumos Nr.23/2014 „Par Rūjienas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtību”” apstiprināšanu
10. Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas
programmu 3 gadiem
11. Par dzīvokļa Nr.7, “Gaismās”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā atsavināšanu
12. Par projektu “Pludmales labiekārtošana Rūjienā pie Rūjas upes”
13. Par projektu “ Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide”
14. Par apbūves tiesību līguma slēgšanu ar pašvaldības SIA “Rūjiena siltums”
15. Par Rūjienas novada domes 21.12.2017. lēmuma atcelšanu
16. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
17. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
18. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
19. Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu Ganību iela 9, Rūjienā, Rūjienas novadā
20. Par zemes ierīcības projekta „Lejas Marguži” apstiprināšanu
21. Par nekustamā īpašuma „Mazruķeļi” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu
22. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0211 nomu
23. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9656 002 0032 nomu
24. Par sadarbību ar Sződliget pilsētu Ungārijā
25. Par Rūjienas pilsētas publiskās slidotavas kārtības noteikumiem
26. Par Rūjienas novada pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” štatu (amatu) saraksta
apstiprināšanu

3
1. §
Par Biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” iesnieguma izskatīšanu
(J.Timmermanis, G.Gladkins)
Izskatot Biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” 15.01.2018. iesniegumu par
pabalstu politiski represētajiem un uzklausot Rūjienas nodaļas vadītāju, atklāti balsojot: ar 13
balsīm PAR (Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars
Zariņš, Inese Vīksna, Aiga Kupce, Dairis Šmits, Edgars Bārens, Dana Alpeusa, Inguna Ločmele,
Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Atbalstīt Biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” Rūjienas nodaļas politiski
represētās personas un sniegt materiālu atbalstu 100 euro (vienai represētai personai) sagaidot
Latvijas Republikas proklamēšanas simtgadi un Latvijas Politiski represēto apvienības Rūjienas
nodaļas 25 gadu jubileju (15.12.2018.).
2. §
Par aizņēmumu Valsts kasē ELFLA projekta Nr.17-09-A00702-000114 “Rūjienas novada
lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” realizācijai
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, “Likuma par
budžetu un finanšu vadību" 41.panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu,
likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.pantu un Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem
Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, lai būtu iespējams īstenot
projektu Nr.17-09-A00702-000114 “Rūjienas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”, atklāti
balsojot: ar 13 balsīm PAR (Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese
Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Aiga Kupce, Dairis Šmits, Edgars Bārens, Dana Alpeusa,
Inguna Ločmele, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt Valsts kasē ilgtermiņa kredītu projekta Nr.17-09-A00702-000114 “Rūjienas novada
lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai 2018.gadā 875 077,07 EUR apmērā ar
Valsts kases noteikto kredītprocentu likmi un atmaksas termiņu 10 gadi un ar aizdevuma
procentu fiksēšanas periodu 12 mēneši.
2. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – atmaksa no 2019.gada janvāra.
3. Kredīta atmaksu garantēt ar Rūjienas novada pašvaldības budžetu.

3. §
Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas vidusskolā un Rūjienas pilsētas
SPII “Vārpiņa” pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2018.gadā
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, likuma „Par
pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 16. pantu un Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem
Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” un Rūjienas novada pašvaldības 2017. gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītajiem
izglītības iestādes izdevumiem viena izglītojamā izmaksām, un Rūjienas novada pašvaldības 2018.
gadā plānotajiem (28.06.2016. MK 418 21. punkts) izglītības iestādes izdevumiem viena
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izglītojamā izmaksām, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna
Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Aiga Kupce, Dairis Šmits, Edgars
Bārens, Dana Alpeusa, Inguna Ločmele, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2017. gada Rūjienas novada vispārējās izglītības iestādes pēc naudas plūsmas
uzskaitītos pamatbudžeta izdevumus un izmaksas uz vienu izglītojamo pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem no 2018. gada
1. janvāra Rūjienas vidusskolā saskaņā ar pielikumu.
2. Apstiprināt 2018. gada Rūjienas novada vispārējās izglītības iestādes saimnieciskajā gadā
plānotos pamatbudžeta izdevumus un izmaksas uz vienu izglītojamo pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem no 2018. gada
1. janvāra Rūjienas pilsētas SPII “Vārpiņa” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Rūjienas vidusskolas un Rūjienas pilsētas SPII “Vārpiņa” izdevumu tāme pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem
2018.gadā uz 1. lapas.

4. §
Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas mākslas
skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2018. gadā
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un
Rūjienas novada pašvaldības 2017.gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītajiem izglītības iestādes
izdevumiem viena izglītojamā izmaksām, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Jānis Galzons,
Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Aiga
Kupce, Dairis Šmits, Edgars Bārens, Dana Alpeusa, Inguna Ločmele, Modris Karselis); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt izglītības iestādes izdevumu tāmi, viena izglītojamā mācību izmaksām
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas mākslas skolā no
2018.gada 1.janvāra.
Pielikumā: Rūjienas mūzikas skolas un Rūjienas mākslas skolas izdevumu tāme pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par sniegtajiem pakalpojumiem 2018.gadā uz 1 lapas.
5. §
Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas novada sporta skolā pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem 2018.gadā
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un
Rūjienas novada pašvaldības 2017.gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītajiem izglītības iestādes
izdevumiem viena izglītojamā izmaksām, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Jānis Galzons,
Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Aiga
Kupce, Dairis Šmits, Edgars Bārens, Dana Alpeusa, Inguna Ločmele, Modris Karselis); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
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Apstiprināt izglītības iestādes izdevumu tāmi, viena izglītojamā mācību izmaksām
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Rūjienas novada sporta skolā no 2018.gada 1.janvāra.
Pielikumā: Rūjienas novada sporta skolas izdevumu tāme pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
par sniegtajiem pakalpojumiem 2018.gadā uz 1 lapas.

6. §
Par Rūjienas novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu Multifunkcionālā jauniešu
iniciatīvu centrā
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g)apakšpunktu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere,
Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Aiga Kupce, Dairis Šmits, Edgars Bārens,
Dana Alpeusa, Inguna Ločmele, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksas pakalpojumu par naktsmītni U.A. 130,00 euro mēnesī (t.sk.PVN).
2. Lēmuma izpildes nodrošināšanu uzdot Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra
vadītājai.
7. §
Par Rūjienas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu štatu (amatu) saraksta
apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra vadītājas iesniegumu un saskaņā
ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.panta pirmo
daļu, 11.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 „Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogs”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, saskaņā ar Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un
sociālo garantiju nolikumu, kurš apstiprināts ar 2013.gada 14.marta sēdes lēmumu (prot.nr.4,1#)
un Finanšu komitejas 01.02.2018. atzinumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Jānis Galzons,
Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Aiga
Kupce, Dairis Šmits, Edgars Bārens, Dana Alpeusa, Inguna Ločmele, Modris Karselis); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus štatu (amatu) sarakstā:
1.1.Papildināt Rūjienas novada pašvaldības (amatu) sarakstu ar štata vienību “Jaunatnes
darbinieks”, I A Saimes līmenis, vienu (1) štata vienība.

Nr.p.k
1

Amata nosaukums
Jaunatnes darbinieks

Amatu saime, apakšsaime
33.Radošie darbi

Saimes
līmenis
IA

Amata
vienību
skaits
1
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8. §
Par saistošo noteikumu Nr.6/2018 „Grozījumi Rūjienas novada domes 2014.gada
13.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par materiāliem pabalstiem Rūjienas
novadā”” apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā 01.02.2018.
Sociālo lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Jānis Galzons, Guntis
Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Aiga Kupce,
Dairis Šmits, Edgars Bārens, Dana Alpeusa, Inguna Ločmele, Modris Karselis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2018 „Grozījumi Rūjienas novada domes 2014.gada
13.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par materiāliem pabalstiem Rūjienas novadā””
2. Administratīvai nodaļai nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Rūjienas
novada domes 15.02.2018. saistošos noteikumus Nr.6/2018 „„Grozījumi Rūjienas novada domes
2014.gada 13.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par materiāliem pabalstiem Rūjienas
novadā””;
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Sociālā dienesta vadītājai.

9. §
Par saistošo noteikumu Nr.7/2018 „Par grozījumiem 2014.gada 18.decembra saistošos
noteikumos Nr.23/2014 „Par Rūjienas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtību”” apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta” 6.punktu un ņemot vērā 01.02.2018. Sociālo lietu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska,
Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Aiga Kupce, Dairis Šmits, Edgars Bārens, Dana
Alpeusa, Inguna Ločmele, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7/2018 „Grozījumi Rūjienas novada domes 2014.gada
18.decembra saistošajos noteikumos Nr.23/2014 „Par Rūjienas novada pašvaldības sniegto
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību””.
2. Administratīvai nodaļai nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Rūjienas
novada domes 15.02.2018. saistošos noteikumus Nr.7/2018 „„Grozījumi Rūjienas novada
domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.23/2014 „Par Rūjienas novada
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību””.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Sociālā dienesta vadītājai.
10. §
Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas
programmu 3 gadiem

(G.Gladkins)
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, un 2008.gada
11.marta noteikumu Nr.173 ,,Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu programmai piešķirto līdzekļu
izlietošanas kārtība.” 24.punktu – Pašvaldības speciālo budžetu – ceļu un ielu fondu – izlieto
atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidējā termiņa programmām (trijiem gadiem), atklāti balsojot:
ar 13 balsīm PAR (Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta,
Madars Zariņš, Inese Vīksna, Aiga Kupce, Dairis Šmits, Edgars Bārens, Dana Alpeusa, Inguna
Ločmele, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Rūjienas novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā
termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem.
Pielikumā: Rūjienas novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa
izlietošanas programma 3 gadiem uz 2 (divām) lapām.
11. §
Par dzīvokļa Nr.7, “Gaismās”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā atsavināšanu
(G.Gladkins)
Saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas persona nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā
un šā likuma 3.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo un
kustamo mantu var atsavināt pārdodot par brīvu cenu, un, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanu un “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likumu”, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna
Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Aiga Kupce, Dairis Šmits, Edgars
Bārens, Dana Alpeusa, Inguna Ločmele, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Nostiprināt īpašumtiesības zemesgrāmatā uz Rūjienas novada pašvaldības vārda dzīvokļa
īpašumam Nr.7, “Gaismās”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā;
2. Uzdot nekustamā īpašuma nodaļai veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašumtiesību
nostiprināšanai zemesgrāmatā;
3. Pēc dzīvokļa īpašumtiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, atsavināt likuma „Publiskas
Personas mantas atsavināšanas likums” kārtībā Rūjienas novada pašvaldībai piederošo
dzīvokli Nr.7, “Gaismās”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā;
4. Noteikt atsavināšanas veidu - pārdot par brīvu cenu;
5. Uzdot Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai sagatavot nepieciešamo dokumentāciju
īpašuma atsavināšanai;
6. Uzdot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai noteikt pārdošanas cenu saskaņā ar likumu
“Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”.
Pielikumā:
1. A.K.10.01.2018. iesnieguma kopija uz 1 lapas;
2. 27.12.2013. Dzīvojamo telpu īres līguma Nr.09-2014/Ī-V kopija uz 3 lapām.
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12. §
Par projektu “Pludmales labiekārtošana Rūjienā pie Rūjas upes”
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 5. un 6. Punktu un
Rūjienas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam III daļu, 72.lpp, atklāti balsojot: ar 13
balsīm PAR (Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars
Zariņš, Inese Vīksna, Aiga Kupce, Dairis Šmits, Edgars Bārens, Dana Alpeusa, Inguna Ločmele,
Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda projektā “ Publisko ūdeņu pārvaldības
praktiskās aktivitātes ” pasākuma “Publisko ūdeņu pārvaldība” ietvaros. Projekta plānotās
izmaksas EUR 50294,34, tai skaitā LVAF finansējums EUR 45264,90 (90%) un Rūjienas
novad pašvaldības pašu ieguldījums EUR 5029,44.
2. Uzdot Rūjienas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājai Līgai Martinsonei
nodrošināt tālāko projekta sagatavošanas uzraudzību.
3. Uzdot Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivo Virsim piesaistīt pēc
nepieciešamības citus pašvaldības speciālistus dalībai projekta aktivitāšu sagatavošanā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivo
Virsim.
13. §
Par projektu “ Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide”
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 5. un 6. punktu, atklāti
balsojot: ar 13 balsīm PAR (Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese
Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Aiga Kupce, Dairis Šmits, Edgars Bārens, Dana Alpeusa,
Inguna Ločmele, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties Kohēzijas fonda projektā “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu
izveide” 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” ietvaros. Projekta kopējās
izmaksas EUR 251 663,34, tai skaitā EUR 88082,17 Kohēzijas fonda finansējums un EUR
163581,17 pašvaldības finansējums.
2. Uzdot Rūjienas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājai Līgai Martinsonei
nodrošināt tālāko projekta sagatavošanas uzraudzību.
3. Uzdot Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivo Virsim piesaistīt pēc
nepieciešamības citus pašvaldības speciālistus dalībai projekta aktivitāšu sagatavošanā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivo
Virsim.
14. §
Par apbūves tiesību līguma slēgšanu ar pašvaldības SIA “Rūjiena siltums”
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Civillikuma trešās daļas “Lietu tiesības” trešo A nodaļu “ Apbūves tiesība”,
Rūjienas novada attīstības programmas 2012-2018. gadam stratēģiskā mērķa – Bioloģiski
noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma izveide un pārstrādes iekārtu iegādi, Finanšu
komitejas 01.02.2018. lēmumam piedalīties Kohēzijas fonda projektā “Bioloģiski noārdāmo
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atkritumu pārstrādes iekārtu izveide” 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana”
ietvaros un pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktu, atklāti balsojot: ar 13
balsīm PAR (Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars
Zariņš, Inese Vīksna, Aiga Kupce, Dairis Šmits, Edgars Bārens, Dana Alpeusa, Inguna Ločmele,
Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt, ka Rūjienas novada pašvaldībai tiek nodibināta apbūves tiesība uz Pašvaldības
SIA “Rūjienas siltums” īpašumā esošās zemes vienības daļas aptuveni 2000 m2 platībā
Brīvības ielā 35, Rūjienā, Rūjienas novadā, kadastra apzīmējums 96150022004
(precizējot platību pēc zemes vienības daļas uzmērīšanas un kadastra datu aktualizācijas),
kas paredzēta bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma izveidei;
2. Par zemes vienības daļu slēgt apbūves tiesību līgumu ar termiņu līdz 31.12.2029;
3. Noteikt maksu saskaņā ar MK noteikumu Nr.735 (30.10.2017.). Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 7.2. punktu apbūvēta zemesgabala vai tās daļas gada nomas
maksa ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus pievienotās vērtības nodoklis;
4. Lēmuma 3. punktā noteikto maksu var mainīt, pamatojoties uz izmaiņām normatīvajos
aktos;
5. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 15. februārī.

15. §
Par Rūjienas novada domes 21.12.2017. lēmuma atcelšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
Administratīvā procesa likuma 83.pantu, kas nosaka, ka iestāde pēc savas iniciatīvas vai personas
iesnieguma var uzsākt administratīvo procesu no jauna un lemt par administratīvā akta atcelšanu
saskaņā ar šā likuma 85. – 88.panta noteikumiem, Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās
daļas 4.punktu, kas nosaka, ka adresātam labvēlīgu tiesisku administratīvo aktu var atcelt tad, ja
mainījušies lietas faktiskie vai tiesiskie apstākļi, kuriem pastāvot administratīvā akta izdošanas
brīdī iestāde varētu šādu administratīvo aktu neizdot. Šādā gadījumā administratīvo aktu var atcelt
triju mēnešu laikā no dienas, kad iestāde uzzināja par tā atcelšanas iespēju, bet ne vēlāk kā viena
gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 83.pantu
un 85.panta otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Jānis Galzons, Guntis
Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Aiga Kupce,
Dairis Šmits, Edgars Bārens, Dana Alpeusa, Inguna Ločmele, Modris Karselis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Rūjienas novada domes 21.12.2017. lēmumu Par deleģēšanas līgumu biedrībai
“SPORTA KLUBS RŪJIENA”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt izpilddirektoram Ivo Virsim.
16. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(G.Gladkins)
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, uzskatāms, ka I.P. ir zudis tiesiskais pamats
būt deklarētai minētajā adresē.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 25.panta pirmo
daļu, 28.panta pirmo daļu, 51.panta pirmo daļu, 55.panta pirmās daļas 1.punktu, 59.panta pirmo
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daļu, 62.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru
kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”
2.punktu un Rūjienas novada pašvaldības Dzīvesvietas anulēšanas komisijas 2018.gada 9.februāra
lēmumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Aiga Kupce, Dairis Šmits, Edgars Bārens,
Dana Alpeusa, Inguna Ločmele, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par I.P., personas kods ….., deklarēto dzīvesvietu …., Rūjienas novadā, ar
lēmuma pieņemšanas brīdi 15.02.2018.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā Valmieras tiesu namā V.Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.

17. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(G.Gladkins)
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, uzskatāms, ka L.P. ir zudis tiesiskais pamats
būt deklarētai minētajā adresē.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 25.panta pirmo
daļu, 28.panta pirmo daļu, 51.panta pirmo daļu, 55.panta pirmās daļas 1.punktu, 59.panta pirmo
daļu, 62.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru
kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”
2.punktu un Rūjienas novada pašvaldības Dzīvesvietas anulēšanas komisijas 2018.gada 9.februāra
lēmumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Aiga Kupce, Dairis Šmits, Edgars Bārens,
Dana Alpeusa, Inguna Ločmele, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par L.P., personas kods ….., deklarēto dzīvesvietu ……., Rūjienas novadā, ar
lēmuma pieņemšanas brīdi 15.02.2018.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā Valmieras tiesu namā V.Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
18. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(G.Gladkins)
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, uzskatāms, ka M.P. ir zudis tiesiskais pamats
būt deklarētam minētajā adresē.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 25.panta pirmo
daļu, 28.panta pirmo daļu, 51.panta pirmo daļu, 55.panta pirmās daļas 1.punktu, 59.panta pirmo
daļu, 62.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru
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kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”
2.punktu un Rūjienas novada pašvaldības Dzīvesvietas anulēšanas komisijas 2018.gada 9.februāra
lēmumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Aiga Kupce, Dairis Šmits, Edgars Bārens,
Dana Alpeusa, Inguna Ločmele, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par M.P., personas kods ……, deklarēto dzīvesvietu ……., Rūjienas novadā, ar
lēmuma pieņemšanas brīdi 15.02.2018.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā Valmieras tiesu namā V.Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
19. §
Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu Ganību iela 9, Rūjienā, Rūjienas novadā
(G.Gladkins)
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263
“Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 23.1.2. punktu,
20.06.2006. MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 7., 18. punktiem, un,
Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam (Rūjienas novada domes 2012. gada 19.
jūlija saistošie noteikumi Nr. 9, apstiprināti ar Rūjienas novada domes 2012. gada 19. jūlija
lēmumu, protokols Nr.7,48#) un Zemes komisijas 2018.gada 1.februāra atzinumu Nr.2 1§, atklāti
balsojot: ar 13 balsīm PAR (Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese
Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Aiga Kupce, Dairis Šmits, Edgars Bārens, Dana Alpeusa,
Inguna Ločmele, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamā īpašuma Ganību iela 9, Rūjienā, Rūjienas novadā, kadastra Nr.9615 001
0113, sastāvā esošai zemes vienības daļai 50m2 platībā, kas paredzēta elektromobiļu uzlādes
stacijas izbūvei, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
1.1. kods 0801 – komercdarbības objektu apbūve, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1.
2. Atstāt spēkā nekustamā īpašuma Ganību iela 9, Rūjienā, Rūjienas novadā, kadastra Nr.9615 001
0113, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9615 001 0113 lietošanas mērķi kods
0801 - komercdarbības objektu apbūve, precizējot platību no 3627m2 uz 3577m2, saskaņā ar
grafisko pielikumu Nr.1.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā.
20. §
Par zemes ierīcības projekta „Lejas Marguži” apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz 2016. gada 2. augusta MK noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 11.6 punktu, likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1. panta
14. punktu un 9. panta pirmās daļas 1. punktu, 1999. gada 9. decembra likuma „Valsts valodas
likums” 18. pantu un MK noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. punktu, un 2015. gada
8. decembra MK noteikumu Nr. 698 "Adresācijas noteikumi" 8., 11. un 15.punktu, Rūjienas
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novada teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam (Rūjienas novada domes 2012. gada 19. jūlija
saistošie noteikumi Nr. 9, apstiprināti ar Rūjienas novada domes 2012. gada 19. jūlija lēmumu,
protokols Nr.7,48#), atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna
Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Aiga Kupce, Dairis Šmits, Edgars
Bārens, Dana Alpeusa, Inguna Ločmele, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9656 002 0020 sadalīšanai
izstrādāto zemes ierīcības projektu „Lejas Marguži”;
2. Zemes gabalam 0.7 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals
Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 9656 002 0087, kas tiek saglabāts nekustamā īpašuma „Lejas
Marguži” sastāvā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101;
3. Zemes gabalam 3.7 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals
Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 9656 002 0088), kas atdalāms no īpašuma „Lejas Marguži”, piešķirt
nekustamā īpašuma nosaukumu „Meža Marguži” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101;
* Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
21. §
Par nekustamā īpašuma „Mazruķeļi” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1. panta 14. punktu,
likuma "Valsts valodas likums" 18. pantu un Rūjienas novada pašvaldības 2012. gada 19. jūlija
saistošo noteikumu Nr.9 „Par Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012-2024. gadam”
(1.pielikuma) otrās daļas „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” 8.1 punktu, atklāti
balsojot: ar 13 balsīm PAR (Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese
Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Aiga Kupce, Dairis Šmits, Edgars Bārens, Dana Alpeusa,
Inguna Ločmele, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Mazruķeļi” (kadastra numurs 9694 005 0008, atrodas
Vilpulkas pagastā), kurš sastāv no 2 zemes vienībām 25.65 ha kopplatībā izveidojot divus
nekustamos īpašumus;
2. Atdalāmajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 9694 005 0008, platība 11.19 ha, piešķirt nosaukumu „Mežmalas”;
3. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir viena neapbūvēta zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 9694 005 0009, platība 14.46 ha, saglabāt nosaukumu „Mazruķeļi”.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.
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22. §
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0211 nomu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta 14. punktu un MK noteikumu Nr.735
(30.10.2007) "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu" trešo nodaļu, atklāti balsojot: ar
13 balsīm PAR (Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars
Zariņš, Inese Vīksna, Aiga Kupce, Dairis Šmits, Edgars Bārens, Dana Alpeusa, Inguna Ločmele,
Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.Iznomāt E.M. lauksaimniecības vajadzībām zemes vienības daļu 3.3 ha platībā no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0211, bez apbūves tiesībām.
2. Nomas līgumu noslēgt uz pieciem gadiem ar nosacījumu, ka tas var tikt pārtraukts pirms
termiņa šādos gadījumos:
1) atsavināšanas ierosināšanas gadījumā,
2) ja mainās zemes vienības tiesiskais valdītājs,
3) ja nomu pieprasa uz zemes gabala esošās būves īpašnieks,
4)ja likumdošanā un normatīvajos aktos būs noteikta cita zemes gabala pārvaldīšanas
kārtība.
3. Noteikt, ka nomnieks maksā zemes nodokli un nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 10.0 EUR. Ja tiesību aktos tiks paredzēta zemes nomas
maksas reglamentācija, zemes vienības nomas maksa var tikt pārskatīta atbilstoši attiecīgajiem
likumiem, Ministru kabineta normatīvajiem aktiem vai pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.
23. §
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9656 002 0032 nomu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta 14.punktu un MK noteikumu Nr.735
(30.10.2007) "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu" trešo nodaļu, Rūjienas novada
pašvaldības 2014. gada 21. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.15/2014 “Par neapbūvētu
Rūjienas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas
kārtību”, apstiprināti ar Rūjienas novada domes 2014. gada 21. augusta sēdes lēmumu /prot.
Nr.8,26§/, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Aiga Kupce, Dairis Šmits, Edgars Bārens,
Dana Alpeusa, Inguna Ločmele, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1.Iznomāt V.Š., lauksaimniecības vajadzībām, zemes vienību 0.7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 9656 002 0032, bez apbūves tiesībām.
2. Nomas līgumu noslēgt uz pieciem gadiem ar nosacījumu, ka tas var tikt pārtraukts pirms
termiņa šādos gadījumos:
1) atsavināšanas ierosināšanas gadījumā,
2) ja mainās zemes vienības tiesiskais valdītājs,
3) ja likumdošanā un normatīvajos aktos būs noteikta cita zemes gabala pārvaldīšanas
kārtība.
3. Noteikt, ka nomnieks maksā zemes nodokli un nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 10.00 EUR gadā. Ja tiesību aktos tiks paredzēta zemes nomas
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maksas reglamentācija, zemes vienības nomas maksa var tikt pārskatīta atbilstoši attiecīgajiem
likumiem, Ministru kabineta normatīvajiem aktiem vai pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.
24. §
Par sadarbību ar Sződliget pilsētu Ungārijā
(G.Gladkins)
Pamatojoties Sződliget (Ungārija) domes No. 116/2017 (2017.10.13) oficiālo un formālo
lēmumu ar tajā izteiktu priekšlikumu noslēgt sadarbības līgumu ar Rūjienas novada pašvaldību,
atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska,
Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Aiga Kupce, Dairis Šmits, Edgars Bārens, Dana
Alpeusa, Inguna Ločmele, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada
dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Sződliget domes izteikto piedāvājumu slēgt sadarbības līgumu.
2. Uzdot Rūjienas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājai Līgai Martinsonei
nodrošināt tālāko līguma saskaņošanu starp abām pašvaldībām.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivo
Virsim.

25. §
Par Rūjienas pilsētas publiskās slidotavas kārtības noteikumiem
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas cita starpā
nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus un 41.panta pirmās daļas
2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus, atklāti balsojot: ar
13 balsīm PAR (Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars
Zariņš, Inese Vīksna, Aiga Kupce, Dairis Šmits, Edgars Bārens, Dana Alpeusa, Inguna Ločmele,
Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.Apstiprināt Rūjienas pilsētas publiskās slidotavas kārtības noteikumus.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors Ivo Virsis.
Pielikumā: Rūjienas pilsētas publiskās slidotavas kārtības noteikumi.

26. §
Par Rūjienas novada pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” štatu (amatu) saraksta
apstiprināšanu
(S.Svarinskis, G.Gladkins)
Pamatojoties uz Rūjienas novada pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes locekļa Sanda
Svarinska skaidrojumu un saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
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atlīdzības likuma 7.pantu, Ministru kabineta 18.05.2010. noteikumiem Nr.461 „Noteikumi par
Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām
un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” (turpmāk – Profesiju klasifikators),
Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1075), likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, un finanšu komisijas 02.11.2017. atzinumu, atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Jānis
Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Aiga Kupce,
Dairis Šmits, Dana Alpeusa, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – 3 (Edgars Bārens, Inese
Vīksna, Inguna Ločmele) , Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” štatu (amatu) sarakstu.
2. Atbildīgs par lēmuma izpildi Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors Ivo Virsis.
Pielikumā: Pašvaldības SIA “Rūjienas Siltums” štatu saraksts.
Sēdi slēdz plkst. 11.00

Sēdes vadītājs

(personisks paraksts)

Guntis Gladkins
Parakstīts 22.02.2018.

Protokoliste

(personisks paraksts)

Inta Ferdere
Parakstīts 22.02.2018.

